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MARIJAMPOLĖS  LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“  SAUGAUS ELGESIO 

BASEINE TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Marijampolės vaikų  lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ - bendrosios paskirties lopšelis-darželis, 

kurio steigėjas Marijampolės  savivaldybė. Įstaigoje yra 8 m. ilgio, 5 m. pločio ir iki 13 m3 vandens 

plaukimo baseinas. Plaukimo baseinas savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos higienos norma HN 

109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ . Baseino paslaugų veiklai vykdyti turi 

Marijampolės   visuomenės sveikatos  centro išduotą leidimą – higienos pasą, 2014-04-07 Nr. L-61. 

Plaukimo baseine dirba plaukimo instruktorius, bendrosios praktikos  slaugytojas, pagalbinių 

patalpų ir baseino vonios priežiūros darbininkas, kurių darbą reglamentuoja pareiginiai nuostatai,  lopšelio-

darželio „Vaivorykštė“ „Darbo saugos ir sveikatos“, bei „Priešgaisrinės saugos“ reikalavimai.  

 

II. PLAUKIMO UŽSIĖMIMŲ VYKDYMO TVARKA 
 

1. Plaukimo užsiėmimai, įstaigos auklėtiniams, organizuojami remiantis  lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

„Plaukimo užsiėmimų organizavimo tvarkos aprašu“ ir direktoriaus patvirtintu darbo grafiku, bei plaukimo 

užsiėmimų tvarkaraščiu.  

2. Vaikai  lankyti plaukimo užsiėmimus gali tik tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir patvirtinimą, kad 

gali lankyti, nėra problemų, susijusių su vaiko sveikata. kurie laikomi pas plaukimo instruktorių:  

2.1.Kilus neaiškumams, dėl vaiko sveikatos būklės, bendrosios praktikos slaugytojas susisiekia su tėvais 

dėl papildomos informacijos. 

2.2. Plaukimo baseiną draudžiama lankyti sergantiems epilepsija, sunkia diabeto forma, sunkia bronchinės 

astmos forma, infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat esant širdies ritmo 

sutrikimui, smegenų kraujotakos sutrikimams, esant odos grybeliniams susirgimams, akių ir ausų ligoms, 

alergijai, asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties 

vaiko saugumui ar kitų vaikų sveikatai ir /ar gyvybei.  

2.3. Vaikui atsiradus sveikatos sutrikimams ar patyrus traumą, darbuotojai vadovaujasi „Darbuotojų 

veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje 

patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka“ ir „Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, 

kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojų rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka“. 

2.4. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų, jeigu tėvai neinformuoja bendrosios praktikos slaugytojo  

atsiradusių lankantis plaukimo baseine, tenka vaiko tėvams. Įstaiga neatsako ir neatlygina tėvams dėl vaiko 

sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.  

3. Į plaukimo baseiną vaikus atveda ir į grupę parveda grupių mokytojų padėjėjos arba mokytojos, ar kitas 

atsakingas asmuo: 

3.1. Grupių mokytojos ar mokytojų padėjėjos ar kitas atsakingas asmuo padeda plaukimo baseino 

darbuotojoms nurengti,  nuprausti prieš po dušu ir po baseino, aprengti vaikus, išdžiovinti plaukus, taip pat 

prižiūrėti jau apsirengusius, parvesti į grupę su striukėmis ir kepurėmis (šaltuoju metų laiku). Nepaleisti 

vienų vaikų eiti į grupę. 

4. Į plaukimo baseino patalpas vaikai ateina su šlepetėmis, turėdami maudymosi kepuraites, maudymosi 

kostiumėlius – mergaitės, berniukai – glaudes, rankšluostį, plaušines. 

5. Pirmą kartą, kiekvienų mokslo metų pradžioje, vaikams atėjus į plaukimo užsiėmimus plaukimo 

instruktorius juos supažindina su saugaus elgesio plaukimo baseine taisyklėmis, aprodo patalpas:  



5.1. Vaikai nusirengia, apsirengia persirengimo kambariuose. 

5.2. Nusiprausia dušo patalpoje prieš plaukimo užsiėmimą ir po jo. 

5.3. Reikalui esant naudojasi tualetu.  

5.4. Plaukimo baseino, baseino vonios patalpose negalima: bėgioti, rėkauti, stumdytis, šokinėti į vandenį, 

valgyti, kramtyti kramtomąją gumą, draskyti, plėšyti ar kitaip gadinti sportinį inventorių ar baseino įrangą, 

atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų, mūvėti auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius 

dirbinius, papuošalus.  

5.5. Į vandenį galima lipti tik esant ir leidus plaukimo instruktoriui ar kitam atsakingam asmeniui,  

5.6. Plaukimo užsiėmimų metu draudžiama: rėkauti, stumdytis, liesti- nardinti po vandeniu kitus vaikus, 

kramtyti kramtomąją gumą ar valgyti, šokinėti į vandenį nuo kranto.  

5.7. Plaukimo užsiėmimų metu saugoti sporto inventorių.  

5.8. Pasijutus blogai, esant blogai savijautai ar užsigavus pranešti plaukimo instruktoriui, bendrosios 

praktikos  slaugytojai. Šios darbuotojos pačios nuolat turi stebėti vaikų savijautą vandenyje. 

6. Pašaliniai asmenys gali lankytis plaukimo baseine tik gavę direktoriaus ar kito atsakingo asmens leidimą.  

7. Plaukimo baseino patalpose filmuoti, paveiksluoti galima tik gavus tėvų raštišką sutikimą. direktoriaus 

ar kito atsakingo asmens leidimą.  

8. Lopšelio-darželio „Vaivorykštė” plaukimo baseino paslaugomis kviečiami  naudotis ir kitų darželių 

ugdytiniai organizuojant sveikatingumo ugdymo renginius.  sudarius bendradarbiavimo  sutartis.  
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